
 

 

Num ano atípico como este, deixamos de funcionar com certezas e passamos a funcionar com 
possíveis, ou seja, com aquilo que nos vai permitindo o ritmo da vida que nos é dada. Por isso, 
assumiremos como objetivos para este ano 2020/2021 três objetivos primordiais: 

1. Experiência do Encontro com Cristo através dos Sacramentos do Batismo e da Eucaristia; 

2. Valorização do Papel da Família Como Igreja Domestica;  

3. Re/Descoberta da nossa vocação missionária.  

 

 

:  
O pedido de Batismo deve ser feito logo que possível. Preparações a agendar individualmente. 
 

:  
O pedido deve ser feito com um mínimo de 6 meses de antecedência. Preparações a agendar 
pessoalmente. 
 

:  
Sempre que solicitada. Antes de Cada Missa Semanal 45 minutos. 
 

:  
Por solicitação pessoal. Dia do idoso. 

 

: Residência Paroquial - Rua José de Augusto Seixas, 3 - Campo - 3515-360 Viseu 

 

:    Pe. João Soares, CM – 932337088 

                                     Pe. Luciano, CM- 924376480 

                                     Pe. Pedro, CM- 964593711 

 

:  Residência Paroquial - 232 451 541 

 

 



 

Caros Irmãos em Cristo. É com muita alegria 
que vos entrego em mãos o nosso projeto pas-
toral paroquial. Certamente num ano atípico 
como este a nossa ideia de missão é, e deve 
ser, diferente.  Deixamos de funcionar com 
certezas e passamos a funcionar com possí-
veis, ou seja, com aquilo que nos vai permitindo 
o ritmo da vida que nos é dada. São tempos 
difíceis para todos nós e a todos nos vai ser 
exigido o dobro da fé, da pertença, da criativida-
de, da solidariedade e fraternidade.  

Mas, como cristãos, há algo que nos alenta e 
nos faz ir à luta todos os dias: é a esperança de 
que não estamos sós. A esperança de que 
temos um Deus que não permite que o Homem 
caminhe sozinho e, tal como aprendemos na 
história das pegadas na areia, no momento em 
que está apenas um par de pegadas é quando 
Jesus nos carrega ao seu colo. Pois bem, é 
nesta mesma esperança que temos de cami-
nhar. Mas não confundamos esperança com 
espera ou com aquela sensação de que sabe-
mos o que irá acontecer e a esperança se resu-
me a uma espécie de ansiedade em obter o 
desejado. Não! A nossa esperança vai muito 
mais além. Vai no redescobrimento do futuro 
como promessa, como caminho para Deus.  

Pensar um projeto Pastoral num ano de pande-
mia e num ano em que a paróquia sofreu mu-
danças significativas, nomeadamente, com a 
nomeação do novo Pároco e a presença da 
Congregação da Missão, não é tarefa fácil. 
Contudo, não é de todo impossível. Temos 
vários desafios pela frente. O primeiro é conhe-
cermo-nos e darmo-nos a conhecer. O segundo 
é manter viva a chama da presença de Deus. É 
certo que nem todos podemos estar nas ativida-
des, na Eucaristia, ou na catequese, mas não 
podemos deixar que se apaguem as brasas, 
pois, se chegamos à cinza, é muito mais difícil 
voltar a acender o fogo da fé na nossa comuni-
dade. E, o terceiro, encontrar alternativas para 

voltar ao Encontro com Deus.  

As crises não são apenas fases perdidas da 
história. São oportunidades para nos reinventar-
mos. Foi nas grandes crises que se deram as 
grandes invenções, que se manifestaram os 
grandes pensadores e foi nessas mesmas cri-
ses que a Igreja teve mais santos.  

Esta crise pandémica veio colocar a nu aquilo 
que já sabíamos, que somos poucos, que à 
mínima contrariedade abandonamos o barco e 
que somos mais consumidores de coisas do 
que comprometidos com a fé. Mas, ao mesmo 
tempo, veio mostrar-nos que é possível abraçar 
a fé com criatividade, através dos meios telemá-
ticos. Que é possível redescobrir o valor da 
família como Igreja doméstica. Descobrir que 
somos todos catequistas e responsáveis pela 
educação cristã dos nossos filhos. Redesco-
brimos a importância do outro como irmão e 
não como um inimigo. Estabelecemos relações 
de entreajuda.  Passámos a dar mais valor aos 
encontros e à presença. Vimos que nada substi-
tui um abraço, uma palavra e um carinho.  Des-
cobrimos novas formas de luto e de nos despe-
dirmos daqueles que mais amamos. Desco-
brimos e vamos continuar a descobrir, porque, 
como dizia S. Vicente de Paulo, “O Amor é 
Inventivo até ao Infinito”.  

Caminharemos juntos neste caminho de redes-
coberta daquilo que já nos é dado. Tal como os 
discípulos de Emaús, que souberam reconhecer 
Jesus através daquele pão partido e repartido. 
Não nos deixemos abater pela tristeza, essa 
mesma tristeza foi o que o que os impediu de O 
ver quando Ele pelo caminho lhes explicava as 
escrituras. Entremos nesta aventura de redes-
cobrir, de revalorizar e de reassumir a nossa 
vocação missionária. Porque, quando O encon-
tramos, só nos resta uma coisa: anunciá-Lo.  
Aceitam o desafio?  

Pe. João Soares CM  

 

 

Reunião da Direção  
A agendar periodi-

camente 

14 Aniv. Vocação, Pe. João Soares, CM 

26 Aniv. Vocação, Pe. Luciano, CM 

27 
Aniv. Vocação Pe. Pedro, CM 
Dia de São Vicente de Paulo 

05 Dia Da Família Vicentina 

27 Dia da Medalha Milagrosa 

25 Fundação da Congregação (Dia da Província) 

1 Aniv. Ordenação, Pe. Luciano, CM 

08 Encontro Sobre Paróquias 

21 Aniv. Natalício do Pe. Pedro, CM e Pe. Luciano, CM 

15 Encontro Sobre as Missões 

16-17 Encontro de Sub 10 CIRP 

6-11 Caminho de Santiago PPCM 

19 Encontro Pastoral Vocacional PPCM 

26 Transladação das relíquias de São Vicente de Paulo 

09 Dia de Santa Luísa de Marillac 

13 Aniv. Natalício, Pe. João Soares, CM 

11 Aniv. Ordenação Pe. João Soares,CM 

1 Aniv. Ordenação Pe. Pedro, CM 

5-7 Clericus Cup - Viseu 

12-15 Assembleia Provincial 

25-29 Encontro Nacional da JMV 



 

 

 Reunião responsáveis da Catequese 

20 Reunião de catequistas 

21-24 Reunião de Pais da Catequese 

23,24,25 Início da Catequese 

28 Início da Formação de Adultos 

29 1º Domingo de Advento – Início das Primeiras comunhões 

24 Festa de Natal - Missa do Galo 

10 Batismo do Senhor - Recordar o Batismo 

21 1º Domingo da Quaresma - Inicio das Profissões de Fé 

13 Retiro de catequistas 

27 Celebração da catequese – Via Sacra 

04 Páscoa 

11 1º Domingo da Páscoa Inicio das Festas da Catequese. 

22 Vigília de Pentecostes 

27 Atividade de Encerramento da Catequese 

Reunião trimestral A agendar 

Reunião trimestral A agendar 

Reunião semanal Ensaio  Semanal 

Reunião mensal A agendar 

 

A Diocese de Viseu apresentou o seu programa 
pastoral para este ano 2020-2021, convidando-
nos a viver este tempo de pandemia com espe-
rança. Com o título, «batizado, alimenta-te na 
Esperança», este programa pretende que o 
batizado seja rosto de uma renovada comunida-
de cristã que aprofunda a identidade de batiza-
do, fortalece a esperança, alimentando-se da 
Eucaristia, e vive a caridade como incarnação 
do amor de Deus neste tempo. 

Trata-se de uma proposta que “não cai do céu” 
ou parte “de um iluminado”, mas que procura ter 
presente o caminho que se iniciou no ano pas-
sado, assim como a situação única que, Igreja e 
sociedade, estamos a viver. Concretamente: 

O programa recorda-nos que a igreja diocesana 
está a preparar-se para as Jornadas Mundiais 
da Juventude (JMJ), aprofundando os sacra-
mentos da iniciação cristã. Surpreendidos pela 
pandemia, não foi possível completar o percur-
so sobre o batismo (2019-2020) e também não 
faz sentido avançar para o sacramento da Eu-
caristia (2020-2021), sem dar resposta a este 
tempo incerto que estamos a viver. Por isso, 
emergiu naturalmente a «Esperança» como 
palavra-chave para “ligar” Batismo à Eucaristia 
– que aprofundaremos no próximo ano pastoral 
(2021-2022). Uma palavra que nos chama a 
viver a fé como membros de uma comunidade: 
a esperança alimenta-se na Eucaristia e teste-
munha-se na caridade, como Corpo de Cristo 
que somos, a Igreja. A carta pastoral do nosso 
Bispo que abre este programa, sublinha esta 
dimensão fundamental da nossa vida. 

Para que nos tornemos verdadeiramente 
«peregrinos da Esperança», o programa pasto-

ral apresenta-nos 3 objetivos: cuidar do cora-
ção, valorizando a oração e a família, como 
igreja doméstica; edificar a Igreja, fomentando a 
formação permanente dos agentes pastorais de 
cada comunidade; transformar o mundo, viven-
do a caridade, como uma resposta atenta e 
renovada aos novos problemas sociais que 
estão a marcar a sociedade. Objetivos, estes, 
que incarnarão em cada comunidade à luz do 
episódio de Emaús (Lc 24, 13-35). Meditando 
nesta passagem, o batizado, como membro da 
Igreja, encontrará 5 etapas que o ajudarão a 
concretizar esta proposta para este ano pasto-
ral: aproximar-se, caminhar juntos, explicar as 
escrituras, convidar a ficar connosco e levar à 
experiência de «nos arder o coração». Em cada 
uma das etapas encontraremos uma meditação 
bíblica – fundamental para que os nossos olhos 
sejam olhos de fé – e a intencionalidade da 
etapa, concretizada em ações a desenvolver, 
diocesana, arciprestal e paroquialmente. 

Por fim, sobressai o convite a todos para que, 
alimentados na esperança, possamos valorizar 
algumas das experiências positivas deste tem-
po de pandemia: a centralidade da família na 
vida da Igreja e do crescimento de crianças e 
jovens da catequese; as equipas de acolhimen-
to, como sinal de abertura a todos; a importân-
cia do digital como recurso que leve ao encon-
tro presencial; e a atenção aos mais frágeis 
que, doentes, idosos, sem trabalho ou sem 
possibilidade de fazer o luto pelos seus entes 
queridos, esperam uma Igreja próxima, atenta, 
que escuta e alimenta, na esperança e na cari-
dade. 

Pe. Pedro, CM  



 

 

31 Vigília Missionária – Inicio Ano Pastoral 
01 Todos os Santos 
02 Fiéis Defuntos 
07 Vigília de Oração Pelos Seminários 

8-15 Semana dos Seminários 
15 IV Dia Mundial dos Pobres 
21 Recoleção de Advento dos Agentes Pastorais 
23 Recoleção de Advento do Clero 
29 Início do Advento 
05 Jubileu da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
07 Vigília da Imaculada 
08 Festa da Imaculada: Moure; Igreja Matriz e Centro Social 
13 Festa de Santa Luzia – Vila Nova 
20 Senhora do Ó – Bênção das Grávidas 
20 Festa de Natal do Agrupamento de Escuteiros 
24 Missa do Galo (Online) 
25 Natal 

27 Sagrada Família – Oratórios – Bênção dos Casais Jubilados: 1, 10, 
25, 50… anos 

 01 Santa Maria, Mãe de Deus 
03 Epifania do Senhor - Tomada de Posse Da Mesa da Irmandade 
10 Batismo do Senhor - Recordar o Batismo 

18-25 Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 
17 Festa de Santo Amaro - Vila Nova 
25 Conversão de São Paulo - Dia da Congregação da Missão 

24 
Domingo da Palavra 
Festa de São Sebastião – Moselos 

26-2 Semana do Consagrado 
31 Vigília de Oração do Consagrado 
02 Apresentação do Senhor – Dia do Consagrado 
02 Bênção dos Bebés 

6-14 Curso de Preparação para o Matrimónio (Viseu) 
11 Dia Mundial do Doente 
17 Quarta-feira de Cinzas – Início da Quaresma 
18 São Teotónio (Padroeiro da Diocese) 
19 São José - Dia do Pai 

12-14 24 horas para o Senhor 

28 Domingo de Ramos 
20-21 Promessas Agrupamento Escuteiros 

 

 

 

01 
Missa Crismal (Sé) 
Quinta-feira Santa (Ceia do Senhor) 

02 Sexta-feira Santa (Paixão do Senhor) 

03 Sábado Santo (Vigília Pascal ) 

04 Domingo de Páscoa - Visita Pascal (Moselos e Vila Nova) 

05 
Segunda-feira de Páscoa - Visita Pascal (Campo, Moure, Bassar, B. 
Norad) 

18-25 Semana de Oração pelas Vocações 

19-20 Jornadas de Formação do Clero 

23 Vigília de Oração pelas Vocações 

02 
Dia da Mãe (Início do Mês de Maria) 
Procissão de Velas Moselos – Vila Nova 

08 Procissão de Velas: Vila Nova – Campo 

13 Nossa Senhora de Fátima 

15 Procissão de Velas: Campo – Moure 

15-23 Curso de preparação para o Matrimónio - Viseu 

22 Vigília de Pentecostes 

23 Pentecostes 

31 
Procissão de Velas: Bassar- Campo Encerramento do Mês de Maria 
(Visitação de Nossa Senhora) 
Festa de São Gregório 

03 Corpo de Deus 

11 Sagrado Coração de Jesus 

13 Santo António (Moure) 

24 São João (Vila Nova) 

11 Festa do Santíssimo (Moselos) 

18 Nossa Senhora do Carmo (Vila Nova) 

23 Dedicação da Catedral 

22 Festa Santa Maria Madalena (Dia da Paróquia) 

26 São Joaquim e Santa Ana (Dia dos Avós) 

15 
Assunção de Nossa Senhora 
Festa de Nossa Senhora da Vitória (Moselos) 
Festa de Nossa Senhora dos Milagres (Bassar) 

13 Festa de Nossa Senhora das Dores 

19 Santa Eufémia (Vila Nova) 

19-20 Festa 25 anos Agrupamento Escuteiros 

22 Procissão de Velas: Moure - Bassar 

25 Peregrinação das Esteticistas e Cabeleireiras 


